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মহান আল্লাহ িা‘আিা নবী মুহাম্মাে সাল্লাল্লাহু আিাইলহ ওযাসাল্লামদক িক্ষ্য কদর পলবত্র 

কুরআনুি কারীদম ইরশাে কদরদেন- 

 

َُّ اتَّقُِّ النَّبِيُُّّ أَيُّهَا يَا َُّ إِنَُّّ َواْلُمنَافِقِينَُّ اْلَكافِِرينَُّ تُِطعُِّ َوَلُّ ّللاَّ  ﴾١: ﴿األحزاب َحِكيًما َعلِيًما َكانَُّ ّللاَّ

بِّكَُّ ِمن إِلَْيكَُّ يُوَحى ُّ َما َواتَّبِعُّْ َُّ إِنَُّّ رَّ  ﴾٢: ﴿األحزاب َخبِيًرا تَْعَملُونَُّ بَِما َكانَُّ ّللاَّ

لُّْ ُِّ َعلَى َوتََوكَّ ُِّ َوَكفَى ُّ ّللاَّ  ﴾٣: ﴿األحزاب َوِكيًلُّ بِاّللَّ

 

“হহ নবী! আল্লাহদক ভয করুন এবং কাদের ও কপট লবশ্বাসীদের কথা মানদবন না। লনশ্চয 

আল্লাহ সবতজ্ঞ, প্রজ্ঞাময। আপনার পািনকিতার পক্ষ্ হথদক যা অবিীর্ত হয, আপলন িার 

অনুসরর্ করুন। লনশ্চয হিামরা যা কর, আল্লাহ হস লবষদয খবর রাদখন। আপলন আল্লাহর 

উপর ভরসা করুন। কাযতলনবতাহীরূদপ আল্লাহই যদথষ্ট”। (সূরা আহযাব: ১-৩) 

কাশ্মীদর অবস্থানরি আমার সম্মালনি মুজালহেীন ও মুসলিম ভাই-বনু্ধগর্!  

আসসািামু আিাইকুম ওযা রাহমািুল্লালহ ওযা বারাকািুহু।  

সমস্ত প্রশংসা আসমান-যলমদনর মালিক আল্লাহ িা'আিার জনয। আমাদের সকি ইবােি 

এবং জীবন-মৃিুয আল্লাহ িা‘আিার জনয। মহান আল্লাহ িা‘আিা আমাদের সকিদক 
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লনরাপদে রাখুন, িাাঁর দ্বীদনর আদিাকরলশ্মদক আদরা বৃলি করুন এবং আপনাদের হৃেদয িাাঁর 

হপ্রলরি সিয দ্বীনদক সুেৃঢ় করুন। আজ আপনাদের সামদন এই কথা সুস্পষ্ট করা অদনক 

জরুরী হয, আমরা হকন লজহাে করলে? এমলনভাদব এই কথাও সুস্পষ্টরূদপ বুঝা উলিি হয, 

আমরা ‘হযদিা শরীযি নযদিা শাহাোি’এর হলাগান হকন লেলি ? 

লপ্রয মুজালহে সাথী ও বনু্ধগর্! 

নামায, হরাযা, হজ্ব ও যাকাি হযমলনভাদব প্রদিযকলট এদককলট ইবােি, লিক হিমলনভাদব 

লজহাে করাও একলট ইবােি। আল্লাহ িা‘আিার কাদে সবদিদয উত্তম আমি হদি: আল্লাহর 

রাস্তায লজহাে করা। অনুরূপভাদব নামায, হরাযা, হজ্ব ও যাকাদির লবধানাবিী ও লনযম-নীলি 

হযরকম সুস্পষ্ট রদযদে, িদ্রুপ আল্লাহ িা‘আিার রাস্তায লজহাে করার লবধানাবিী ও লনযম-

নীলিও সুস্পষ্ট রদযদে। আদরা স্পষ্ট কদর বিদি বিদি হদব: হযমনভাদব নামাদযর লকবিা 

স্পষ্ট, লিক হিমলনভাদব আল্লাহর রাস্তায লজহাদের লকবিাও স্পষ্ট। আর িাই নামাদযর লকবিা 

ও পিলি যলে সলিক হয, িাহদি এটা ইবােি হয। লকন্তু যলে নামাদযর লকবিা বা পিলি 

পলরবিতন কদর হেিা হয, িাহদি এটা আর নামায থাকদব না, বরং িা আল্লাহ সুবহানাহু 

ওযা িা‘আিার সাদথ লবদরাহ করার নামান্তর হদয যাদব।  

ইসিামী শরীযাহ মানুদষর বালিি লবষযগুদিাদক প্রিযাখযান কদর এবং িাদের সলিযকার অদথত 

ভাি লবষযগুদিাদক গ্রহন কদর। আর একথা সদেহািীিভাদব স্বীকৃি হয, আল্লাহ িা‘আিার 

সংলবধান িথা ইসিামী শরীযাহ মানুদষর জনয নযায-ইনসাদের উপর প্রলিলিি রাষ্ট্রবযবস্থা 
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উপহার হেয। িাই এই সংলবধানই হদি মুসিমানদের জীবনািাদরর জনয আেশত পথ ও 

পন্থা। সুিরাং লপ্রয ভাইদযরা, আমাদের লনকট শরীযাহর আদিাদক লজহাদের প্রদিযকটা লেক 

সুস্পষ্ট হওযা উলিি। এমলনভাদব এই লজহাদের লকবিা ও পিলিও সুস্পষ্ট হওযা উলিি।  

সম্মালনি মুজালহে সাথী ও বনু্ধগর্! 

আমরা সবতো আপনাদের জনয হোযা কলর। আপনাদেরদক আমাদের দ্বীলন ভাই মদন কলর। 

আমাদের অন্তদর আপনাদের প্রলি হকান লহংসা-লবদদ্বষ হনই। আমাদের অন্তদর সবতোই একলট 

লিন্তা-লেলকর কাজ কদর, িা হদি: আমাদের ইবােি হযন সলহহ-শুি হয, লিক হিমলনভাদব 

আমাদের লজহােও হযন সলিকভাদব ও সলিক পদথ পলরিালিি হয। লবদশষকদর আমাদের 

লজহাদের কাজ হযন লনরাপে হয। মহান আল্লাহ িা‘আিা লজহাদের রাস্তায িিদি সাহাদযযর 

ওযাো কদরদেন, লকন্তু আল্লাহ িা‘আিার সাহাযয িখনই আসদব, যখন আমরা লজহাদের 

পিলি সলিক করব এবং লজহাদের শিতাবিীদক পূর্ত করব।  

অনযলেক লবদবিনায বলি: যলে নামাদযর লকেু অংশ গাইরুল্লাহর জনয হয, িাহদি হসই নামায 

আমাদের শালস্তর কারর্ হদয যাদব, লিক হিমলনভাদব লজহাদের হকান অংশ যলে গাইরুল্লাহর 

জনয হয, িাহদি হসই লজহােও আমাদের জনয শালস্তর কারর্ হদয যাদব। বিতমাদন এ বযাপাদর 

অদনক হিাক লবলভন্ন ধরদনর যুলি হপশ কদর, অবশয এ ধরদনর যুলি আদগও হপশ করা 

হদযদে। লকন্তু সবদিদয বড় হবাকালম ও গুনাদহর লবষয হদিা: এমন হকান রাষ্ট্রদক লনদজদের 

সাহাযযকারী মদন করা; হয রাষ্ট্র স্বযং আল্লাহ এবং িাাঁর ওিীদের লবরুদি যুি করদে, হয রাষ্ট্র 
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কালেরদের সহদযাগী এবং হয রাদষ্ট্রর হসনাদের বযাপাদর উিামাদয হকরাম বদিদেন: িারা 

মারা হগদি শহীে নয। 

সুলপ্রয মুজালহে ভাইদযরা আমার! 

আমাদের অন্তদর শুধুমাত্র ইসিাদমর প্রলি  ভাদিাবাসা থাকা িাই। এমলনভাদব হসই ইসিাদমর 

লভলত্ত কালের-মুশলরক ও িাদের হগািামদের প্রলি শত্রুিার উপর প্রলিলিি হওযা িাই। 

আমাদের মুদখ শুধুমাত্র ইসিাদমর হলাগান থাকা িাই এবং আমাদের হাদি শুধুমাত্র ইসিাদমর 

ঝান্ডা থাকা িাই। লকন্তু যলে আমাদের মুদখ অনয হকান রাদষ্ট্রর হলাগান থাদক অথবা যলে 

আমাদের হাদি অনয হকান রাদষ্ট্রর ঝান্ডা থাদক, িাহদি এটা লনলশ্চি হয, আমরা 

(মুজালহেীনরা) িাদের অপরাদধর হক্ষ্দত্র সমান অংশীোর হদয যাব। আর ভাইদযরা, এটা 

হকান সাধারর্ গুনাহ নয বরং এটা আল্লাহ সুবহানাহু ওযা িা‘আিার সাদথ লবদরাহ করার 

গুনাহ, কালেরদের সাদথ লমদি মুজালহেীদনর  উপর জুিুম করার গুনাহ, জালমযা হােসাদি 

দ্বীদনর ধারক-বাহকদেরদক শহীে করার গুনাহ, আদিম-উিামাদেরদক শহীে করার গুনাহ, 

িাি মসলজে শহীে করার গুনাহ, মুজালহেীনদেরদক শহীে করার গুনাহ, মুজালহেীনদেরদক 

হগ্রেিার কদর আদমলরকার কাদে ডিাদরর লবলনমদয লবলি কদর হেওযার গুনাহ, আলেযা 

লসলিকীর মদিা হবানদেরদক আদমলরকার হাদি হস্তান্তর করার গুনাহ!.... 
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সম্মালনি মুজালহে ভাইদযরা,  

এই কথা বুঝা আমাদের জনয অদনক জরুরী হয, আমরা যলে আল্লাহদরাহী ও আল্লাহর 

নােরমান রাষ্ট্রদক লজহাদের প্রলি আন্তলরক ধারর্া কলর, িাহদি এটা কাশ্মীদরর শহীে 

মুজালহে ভাইদের সাদথ গািারী করা হদব। হয শহীেরা কালেরদের শলি হেদখ ভয পাওযা 

হিা েূদরর কথা বরং জীবদনর হশষ রিলবেু লেদয আল্লাহর কালিমাদক, আল্লাহর দ্বীনদক 

লজো হরদখদেন। আর এই লিন্তা-লেলকরদক মুজালহেীনদের ওযালরশদের (উত্তরালধকারীদের) 

জনয হরদখ হগদেন।  

মুজালহে সালথরা আমার!  

একথা ধারর্া করা হয, আল্লাহদরাহী রাষ্ট্র আপনাদেরদক কুেোরদের হাি হথদক মুি করদব, 

এটা একটা হধাাঁকা বব আর লকেুই নয। হকননা, রাদষ্ট্রর হিা হকান ঈমান থাদক না, রাদষ্ট্রর শুধু 

স্বাথত থাদক। িাই আজদক যলে িার হকান স্বাথত হসখাদন থাদক, িাহদি হস লকেু অস্ত্র 

আপনাদক লেদব। আবার আগামীকাি যলে িার স্বাথত পলরবিতন হদয যায, িাহদি 

আপনাদেরদক কুেোরদের কাদে লবলি কদর লেদব এবং কুেোরদের সাদথ লমদি এক হদয 

যাদব। হযমনটা কাশ্মীদরর মুজালহেীদনর সাদথ হদযদে। িা লক হসই রাষ্ট্র নয; যাদের 90 

হাজার বসনয কাপুরুষ লহেুদের সামদন আত্মসমপতর্ কদরলেি। িা লক হসই হসনাবালহনী নয; 

যারা প্রমার্ কদর লেদযদে হয, আমরা শহীে নই এবং আমরা গাজীও নই !!! 
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সুিরাং আমার সম্মালনি মুজালহে ভাইদযরা! 

আল্লাহ িা‘আিার কথার উপড় ভরসা রাখুন। আর ভাি কদর এই কথা স্মরর্ রাখুন হয, 

লজহাদের রাস্তা হকান সহজ রাস্তা নয বা এটা েুি লবোদনা কুসুমাস্তীর্ত রাস্তাও নয। বরং িা 

হদিা: কষ্ট ও লবপোপদের রাস্তা। এই রাস্তায সবদিদয হবশী কষ্ট ও লবপোপদের সমু্মখীন 

নবী আিাইলহস সািামগর্ হদযদেন। ইসিামদক লবজযী করার জনয নবীরা এই পদথ কলিন 

হথদক কলিন পথ মালড়দযদেন। িাই হযলেন আপলন লজহাদের রাস্তা গ্রহর্ কদরদেন, হসলেন 

হথদকই আপনার লবপে শুরু হদয হগদে এবং শাহাোি পযতন্ত িিদি থাকদব। এটাই আল্লাহ 

িা‘আিার লহকমি। এর মাধযদমই আল্লাহ িাাঁর বাোদেরদক পলবত্র কদর জান্নাদি প্রদবশ 

করাদবন।    

এই লবপে সবতো থাকদবই। কখদনা ভারিীয পুলিশ আপনার পলরবাদরর উপর জুিুদমর 

পাহাড় িালপদয লেদব, কখদনা আবার আপনাদের লনদজদের হিাদকরাই জুিুম িালপদয লেদব। 

লকন্তু আপনারা যখন ভারিীয বালহনীর জুিুদমর কারদর্ লজহাদের রাস্তা হেদড় হেনলন, িাহদি 

লকভাদব আপনাদের লনদজদের হিাকদের জুিুম লজহাদের রাস্তা হদি বাাঁধা হদয োাঁড়াদব? িাই 

শুধুমাত্র আল্লাহ িা‘আিার উপর ভরসা রাখুন এবং লনদজদের ঈমানদক িাজা করুন। আল্লাহ 

িা‘আিাই আপনাদের জনয যদথষ্ট।  
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সম্মালনি মুজালহে সাথীগর্, 

শলরযদির হলাগান হেযা অদনকটা আযাদনর মি। হযমনভাদব নামাদযর জনয আযান হেওযা 

জরুরী, হিমনভাদব লজহাদের িক্ষ্য-উদিশয স্পষ্ট হওযাও জরুলর। আদরা একলট লবষয স্পষ্ট 

হওযা জরুরী হয, সারা েুলনযায অসংখয মুজালহেীনরা লজহাদের কাজ আঞ্জাম লেদিন। 

অনযলেদক আল্লাহদরাহী রাষ্ট্রগুলি এই লজহাদের েিােিদক িুন্ঠন কদর িাদের অনযায-

অনািাদরর উপর প্রলিলিি রাষ্ট্র কাদযম করদে। 

লপ্রয সূধীবৃে, 

আমরা সবাই ইসিামদক লবজযী করার জনয হবর হদযলে। িজ্জনয আবশযক হদিা: আমাদের 

িালহো ও পেেনীয লবষযগুদিাদক ইসিাদমর অনুগামী কদর রাখা। নিুবা আমরা যলে হব-

হখযািবশি: কখদনা আমাদের িালহো ও পেেনীয লবষযগুদিাদক ইসিাদমর উপড় প্রাধানয 

লেদয হেলি, িখন হেখা যাদব হয, আমরা আমাদের িালহো ও পেেনীয লবষযগুদিার স্বপদক্ষ্ 

ইসিামী শরীযাহর মদধয েলিি িািাশ করা আরম্ভ কদর লেব।  

শরীযি বা শাহাোদির দ্বারা উদিশয হদি: আমরা কালের কাপুরুষ লহেু হসনাদের লবরুদি 

যুি িিমান রাখব। এই যুি কাদরার কথা দ্বারা বন্ধ হদব না। এই যুি িিলেন পযতন্ত জালর 

থাকদব, যিলেন না আমরা আমাদের হোট হবান আলসোর প্রদিযকলট লিৎকাদরর বেিা না 

লনব এবং লহেুস্তাদনর কালের শাসকদেরদক লশকদি না বাাঁধব। এই যুি িিক্ষ্র্ পযতন্ত 
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িিমান থাকদব, যিক্ষ্র্ না প্রদিযকলট ঘর লনরাপে হদব। এই যুি হকান কথাবািতা দ্বারা হশষ 

হদব না, এই যুি হকান রাদষ্ট্রর োযসািা দ্বারা বন্ধ হদব না, ইনশা আল্লাহ।  

লপ্রয সাথী ও বনু্ধগর্! 

আনসার গাজযািুি লহে হকান েদির নাম নয বরং এলট লজহােদক ত্বাগুিদের অধীন হথদক 

মুি করার নাম। এলট লজহাদের লিন্তাধারাদক লজো রাখার নাম। এলট ভারদির মুসিমানদের 

জনয কাশ্মীর, লহেুস্তান ও উপমহাদেদশ লজহাদের োওযাি হেওযার নাম। আনসার 

গাজওযািুি লহদের মদধয লেদিন আবু েুজানা ভাই, আলরে ভাই, হামাস ভাইসহ আদরা 

অদনদকই। আল্লাহ িা‘আিা িাদের শাহাোিদক কবুি করুন, আল্লাহ িা‘আিা কাশ্মীদরর 

মুসিমানদের শাহাোিদক কবুি করুন। (আমীন ইযা রব্ব!) 

কাশ্মীদরর সম্মালনি জনসাধারদর্র উদিদশয বিলে- আপনারা আমাদের অন্তদরর অন্তস্থদি 

আদেন। আপনারা মুজালহেীনদের পাহারায েৃঢ় থাকা এবং িাদের হহোজদির জনয লনদজদের 

বুক সামদন বালড়দয হেযা; লনঃসদেদহ বিতমান সমদযর এক লবশাি লজহােী কাজ। আল্লাহ 

িা‘আিা আপনাদেরদক এর উত্তম প্রলিোন োন করুন। আল্লাহ িা‘আিা কাশ্মীদরর সমস্ত 

মুজালহেীদনর শাহাোিদক কবুি করুন। কারর্ এরা সবাই আল্লাহর রাস্তায হবর হদযলেদিন 

এবং রাজননলিক ও প্রশাসলনক সম্পকত হথদক মুি লেদিন। পাশাপালশ আল্লাহ িা‘আিা 

মুজালহে ও শহীেদের লপিা-মািাদক সবদর জামীি িথা উত্তমভাদব বধযতয ধারর্ করার 

িাওলেক োন করুন; যা দ্বারা সাহাবাদের ঈমাদনর হািাি স্বরর্ হয। 
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আমার সম্মালনি ভাইদযরা, 

আপনারা একথা লবশ্বাস রাখদবন হয, আল্লাহ িা‘আিার ওযাো সিয। আল্লাহ িা‘আিার 

সাহাযয সিয। যলে রাদির অন্ধকার আদরা গভীর হয, আমাদের হৃেয গিা পযতন্ত িদি আদস, 

যলে কালের হসনারা আমাদের উপর হথদক, আমাদের লনি হথদক আিমর্ কদর, িথালপও এ 

লবশ্বাস রাখদবন হয, আল্লাহ িা‘আিার সাহাযয অবিীর্ত হদব। এ লবশ্বাস হকান রাজনীলিলবে ও 

কলবর কথা বা কলবিা নয। বরং এলট হসই আল্লাহওযািাদের স্বপ্ন; যারা আল্লাহর সাহাযয 

অবিীর্ত হদি এবং কালের-মুশলরকদের বসনযদেরদক ধ্বংস হদয হযদি হেদখদেন।  

লপ্রয ভাই ও বনু্ধগর্! 

আমরা হকউ পাগি নই, লনদবতাধ নই এবং হকান রাদষ্ট্রর হগািামও নই। িাই আমরা 

আপনাদেরদক ধ্বংদসর রাস্তায লনদয যাব না। বরং আমরা আপনাদেরদক লবজদযর রাস্তা ও 

আজালের রাস্তা হেখালি। কারর্, কুেোরদের ধ্বংস ও শরীযি বাস্তবাযন একমাত্র লজহাদের 

পদথই রদযদে। আমাদের এই কাদজর মদধয একলট হদি: আমরা কাশ্মীদরর সম্মালনি 

মুসলিমদের সামদন সিযদক স্পষ্ট করব। আমরা লজহােদক ত্বাগুিদের অধীন হথদক স্বাধীন 

করদবা এবং আত্মমযতাোশীি ঈমানোরদের হৃেয মাদঝ লজহাদের জযবা লটলকদয রাখব। 

(ইনশা আল্লাহ)  
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মহান আল্লাহ িা‘আিা আমাদের সবাইদক হক বুঝার হিৌলেক োন করুন এবং হদকর পদথ 

িিার েৃঢ়িা োন করুন। পাশাপালশ আল্লাহ িা‘আিা আমাদের সবাইদক সম্মাদনর জীবন 

এবং শাহাোদির মৃিুয োন করুন। আমীন ইযা রাব্বাি আিামীন। 

 

-------------------- 

 


